
A Comissão Permanente de Licitação a propósito da disposição anunciada de 

que no dia 06.03.2017 - às 09h00, seria realizada sessão pública para 

explicativas dos procedimentos da licitação, solicitou às Agências 

interessadas na CONCORRÊNCIA Nº 001/SEBRAE-PE/17, que formalizassem 

perguntas com as dúvidas porventura existentes, tendo recebido por e-mail 

vários questionamentos os quais são respondidos a seguir:  

 

PERGUNTAS ENVIADAS POR EMPRESAS INTERESSADAS NA CONCORRÊNCIA Nº 

001/SEBRAE-PE/17 e suas respectivas respostas que são tornadas públicas 

através do portal do SEBRAE-PE. 
 

Pergunta 01:  

 

Os Envelopes 2, 3, 4 e 5: todos esses cadernos devem ser apresentados em envelope 

como o edital afirma? Existe formato pré-definido (A3, A4)? Pode ser substituído por 

caixa? 

 

Resposta:  

Visando garantir a justa concorrência, a forma de apresentação é a mesma para 

todos os envelopes segundo o edital: em papel A4 tamanho 24 X 33 cm, na cor 

branca. Não será permitido apresentar mockups ou peças produzidas. No caso de 

monstros, apresentar em CD ou DVD.  

 

  

Pergunta 02:  

Proposta Técnica não identificada (envelope 01) e identificada (envelope 02): 

Sobre formatação geral (fonte Arial 12 com espaçamento 02 cm nas margens 

esquerda e direita, espaçamento simples entre as linhas): 

1. O caderno não identificado deve ter página inicial e página final em 

branco? 

2. Podemos usar espiral preta para essa encadernação? 

3. A numeração é exigida para todas as páginas? 

4. Existe uma orientação específica sobre a localização dessa 

numeração? 

5. A proposta identificada deve seguir a mesma formatação usada para 

a não identificada (no caso numeração e sua localização)? 

a. Esta proposta identificada deve ser apresentada em envelope 

branco identificado? Isso significa que é no envelope timbrado 

da agência? 

 

Respostas:  

Item 1 - De conformidade com o subitem 6.1 do edital, não existe essa exigência; 

Item 2 – A apresentação deve ser em folhas soltas numeradas; 

Item 3 – A numeração em todas as páginas é importante para facilitar o manuseio; 

Item 4 – Não consta do edital orientação específica sobre a localização dessa 

numeração; 

Item 5 – Todos os relatos deverão seguir a mesma orientação (fonte Arial 12 com 

espaçamento 02 cm nas margens esquerda e direita, espaçamento simples 

entre as linhas). 

Item 6 - Todos os envelopes devem ser em papel A4 tamanho 24 X 33 cm, na cor 

branca.  

 

  



Pergunta 03:  

 Proposta Técnica Complementar (envelope 03): 

1. Deve ser apresentada em uma única via? 

2. O repertório (os cases), a política de preços, outros quesitos e a capacidade 

de atendimento deverão ser apresentados em um caderno único específico 

ou deveremos apresentar separadamente? 

Resposta:  

Item 1 – Todos os relatos deverão ser apresentados em (caderno), em única via; 

Somente a proposta de preço deverá ser apresentada em 02 duas vias; 

Item 2 – As peças deverão estar em arquivos (pen drive) e apresentadas na mesma 

ordem que se encontram no caderno. 

 

Pergunta 04:  

Repertório (até 5 laudas) 

1. As peças de repertório podem ser apresentadas impressas ou somente 

gravadas no pen drive? 

Resposta: 

Item 1 – O repertório deverá ser apresentado em caderno especifico em até 05 

(cinco) laudas devidamente numeradas, rubricadas e assinadas pelo 

representante legal da empresa, a apresentação das peças e/ou material 

listados no edital (subitem 7.2.1.2), com sua respectiva ficha técnica, nas quais 

será exposto sucintamente o problema que a peça se propõe resolver.  

 

Além do caderno as peças deverão estar em arquivos (pen drive) e apresentadas na 

mesma ordem que se encontram no caderno. 

 

Pergunta 05: 

1. Poderemos apresentar até 15 peças de repertório, limitadas a: 04 comerciais 

para televisão; 02 spots para rádio; 02 jingles para rádio; 04 anúncios para 

mídia impressa (o que entende por mídia impressa? Apenas jornais e revistas?); 

02 folhetos/relatórios/jornais de empresa ou qualquer tipo de material impresso 

já usado como divulgação (outdoor e cartaz podem?); 01 campanha 

específica para redes sociais. 

 

2. O que entende por mídia impressa? Apenas jornais e revistas? Mídia impressa 

são folhetos/relatórios/jornais de empresa ou qualquer tipo de material 

impresso já usado como divulgação; 

 

3. (outdoor e cartaz podem?) – Pode.  

 

Resposta: 

Item 1 - A empresa está correta em afirmar que a quantidade a ser apresentada é de 

até 15 (quinze) peças do repertório. O objetivo maior dessa disposição é fazer 

com que a Subcomissão Técnica (Julgadora) tenha todas as condições 

necessárias para entender e julgar conforme disposições do edital e briefing. 

Não há uma exigência quanto ao quantitativo de peças. O que há é um 

limite máximo de peças a serem apresentadas. Como descrito no Edital a 

agência pode apresentar “até” a quantidade solicitada, limitando assim o 

volume do processo.  

 

 

Pergunta 06:  

Cases (até 4 laudas cada): 

1. Não podemos apresentar peças dos cases? Seriam quantas por case? O edital 

não menciona essas peças. 

 

  



Resposta:  

Apresentação de 02 (duas) campanhas de propaganda completas desenvolvidas 

anteriormente pela licitante, com apresentação de relato dos problemas que cada 

campanha se propôs a resolver e os resultados alcançados, formalmente 

referendadas pelos anunciantes, que deverão assinar junto com a agência, atestando 

a veracidade do case. Observação: Não poderão referir-se a ações de comunicação 

do SEBRAE – PE. 

 

Pergunta 07:  

Política de preços (até 2 laudas) 

1. É para informar os percentuais de repasse de custos internos, de cachê e de 

outros serviços? Ou apenas um texto explicitando apenas a política adotada pela 

agência? 

Resposta:  

1. Texto de, no máximo 02 (duas) laudas, em formato A4, em papel timbrado da 

empresa licitante, com espaçamento de 02 (dois) cm das margens esquerda e 

direita a contar da borda, com todas as folhas rubricadas e assinadas nos 

respectivos locais pelo seu representante legal, no qual a licitante explicita: 

1.1. Repasse de custos internos; 

1.2. Política de negociação de preços e condições de pagamento junto a 

fornecedores; 

1.3. Política de negociação de preços e condições de pagamento junto aos 

veículos, destacando-se itens com descontos e bonificações; 

1.4. Percentual sobre cachê original, atualizado monetariamente, a ser pago pelo 

SEBRAE-PE a profissionais, como atores ou modelos, na reutilização de peças 

por novos períodos iguais ao pactuado inicialmente; e 

1.5. Percentual da agência sobre outros serviços, tais como pesquisas, etc. 

 

Pergunta 08:  

Outros Quesitos 

1. Existe limitação de laudas para o item Outros Quesitos? 

 

Resposta:  

O Edital não estabelece limitação. 

 

Pergunta 09:  

Capacidade Sistemática de Atendimento (até 20 laudas): 

1. Que comprovação deverá ser apresentada na qualificação da equipe, já que o 

julgamento afirma, na página 16, que esta comprovação será objeto de 

avaliação? 

Resposta:  

Quantificação e qualificação dos profissionais que serão colocados à disposição da 

execução do contrato, discriminando-se as áreas de planejamento, criação, 

produção de rádio e TV, produção gráfica, mídia e atendimento, com a indicação 

caso a caso, da quantidade e qualidade dos profissionais que permanecerão à 

disposição do SEBRAE-PE, não devendo, porém, ser identificados ou apresentados 

currículos; Diante dessa disposição a Agência deverá apresentar os profissionais com 

todas as suas qualificações, de cursos, especializações, atividades e tudo o mais que 

os qualifiquem, sem apresentar currículo ou identificar o profissional, como se fosse um 

texto: Participarão da execução contratual os profissionais com as seguintes 

qualificações... Dessa forma a Subcomissão Técnica poderá julgar e atribuir notas 

quanto: Ao tempo de experiência desde que informado / Adequação das 

qualificações / A qualidade dos profissionais. A participação comprovada em 

campanhas consideradas bem sucedidas pelo anunciante é da empresa e que 

contou com a participação do profissional. 

  



 

Pergunta 10: 

Ao definir as praças que devem ser cobertas pela campanha, o briefing do edital 

define literalmente:  

"A campanha publicitária deverá ser restrita aos veículos de 

comunicação instalados no Estado de Pernambuco". Entendemos que essa restrição 

não se estende à mídia na internet. Nosso entendimento está correto? 

 

Resposta:  

Sim o entendimento está correto. 

 

 

Pergunta 11:  

A respeito do edital em referência, cujo objeto é a prestação de serviços de 

publicidade, solicitamos esclarecer as dúvidas abaixo, relativas ao quesito 6.3.3 Ideia 

criativa. 

 

O Item 6.3.3.1 na parte do texto que diz... "... acompanhada das peças que a 

corporifiquem objetivamente, apresentada sob as seguintes formas (limitadas a uma 

peça para cada meio): roteiro com texto digitado, leiautes, storyboards, spot ou jingle 

para rádio admitindo-se monstro para spot de rádio, roteiro de vídeo, folder ou 

outdoor.". Gostaríamos de esclarecer: 

 

1. Qual a quantidade máxima de peças e/ou quais meios possíveis de serem 

corporificados, visto que o entendimento de "meios" pode dar uma ampla 

interpretação. Por exemplo, pode-se considerar como meio mídia impressa 

ou meio jornal, meio revista, meio tabloide, etc.. 

 

Resposta:  

Deverá ser apresentada uma peça para cada meio, exemplo: 

1. TV: apresentada em forma de roteiro ou storyboard. 

2. Rádio: apresentada em forma de roteiro para spot ou roteiro para jingle ou mostro 

para spot ou monstro para jingle; 

3. Folder: Leiaute impresso 

4. Outdoor: Leiaute impresso 

5. Para os outros meios sugeridos pela agência, seguir o mesmo raciocínio, ou seja, 

“(limitadas a uma peça para cada meio)”. 

 

Exemplo: 

Agência apresenta 05 meios = apresenta 05 peças 

Agência apresenta 08 meios = apresenta 08 peças 

O que há é uma limitação de peças por meio, e não uma limitação de meios. 

 

 

Pergunta12:  

A forma de apresentação permitida para cada peça (formato e gramatura de papel, 

com ou sem PASPATUR) em que casos podemos apresentar mockups ou peças 

produzidas, no caso de monstros, em que mídia podemos apresentar. 

 

Resposta:  

Visando garantir a justa concorrência, a forma de apresentação é a mesma para 

todo o edital: O envelope deverá ser em papel A4 tamanho 24 X 33 cm, na cor 

branca. Não será permitido apresentar mockups ou peças produzidas. No caso de 

monstros, apresentar em CD ou DVD.  

 



 

 

Pergunta 13:  

Item 3.2 - O edital determina nos subitens 3.2.1.e 3.2.2 envelopes brancos para a 

proposta técnica não identificada e identificada. Entretanto os itens 3.2.3 A e 3.2.4 A 

sobre a proposta técnica complementar e proposta de preços, respectivamente, não 

especificam como devem ser envelopes. Gostaria de esclarecimento quanto a essa 

questão.  

 

Resposta:  

Todos os envelopes devem ser apresentados conforme padrão descrito neste edital: 

ENVELOPE – na cor branca, em papel A4 tamanho 24 X 33 cm, fechado e identificado 

(com letra ARIAL 12 com Fonte na cor preta) da seguinte forma (digitada). 

Exemplificando:  

  

AO SEBRAE / PE 

 A / C DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA Nº 001/ SEBRAE-PE /17 AGÊNCIAS DE PROPAGANDA  

ENVELOPE nº 03 - PROPOSTA TÉCNICA COMPLEMENTAR 

 

AO SEBRAE-PE 

 A / C DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 001/ SEBRAE-PE /17 AGÊNCIAS DE PROPAGANDA 

ENVELOPE nº 04 - PROPOSTA PREÇO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

 

Pergunta 14:  

Item 6.1 - O edital determina que o envelope da Proposta Técnica Não identificada 

deve ter a identificação dos dados da concorrência, inclusive determinando a fonte e 

o texto. Entendemos que essa identificação deve ser feita em etiqueta branca, 

mesmo que o item 6.2 vede o uso de etiquetas.  Entendemos que o que está vedado 

é a identificação da agência. Nosso entendimento está correto? 

 

Respostas:  

(Vide resposta anterior Pergunta 13) - O envelope contendo a proposta técnica não 

identificada não deve conter etiquetas, conforme descrito no edital e nenhum tipo de 

identificação:  

 

(ESSE ENVELOPE, NÃO DEVE TRAZER QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

INTERESSADA NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, OU SEJA: MARCA / SINAL / ETIQUETA 

OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO CAPAZ DE IDENTIFICAR A EMPRESA PROPONENTE).  

 

 

Pergunta 15:  

Item 6.3.3.1 - A apresentação das peças corporificadas deve ser feita no mesmo 

volume da encadernação ou separadas, soltas, como anexo? Qual o formato limite 

para essas peças?  

 

Resposta: 

1. Apresentação em caderno especifico, com sua respectiva ficha técnica, nas quais 

será exposto sucintamente o problema que a peça se propõe resolver. As peças 

deverão estar em arquivos (pen drive) e apresentadas na mesma ordem que se 

encontram no caderno. O mesmo formato do caderno (A4). 

 

Pergunta 16:  

O Item 6.3.3.1 diz... “... acompanhada das peças que a corporifiquem objetivamente, 

apresentada sob as seguintes formas (limitadas a uma peça para cada meio): 



Resposta:  

Deverá ser apresentada uma peça para cada meio, exemplo: 

6. TV: apresentada em forma de roteiro ou storyboard. 

7. Rádio: apresentada em forma de roteiro para spot ou roteiro para jingle ou mostro 

para spot ou monstro para jingle; 

8. Folder: Leiaute impresso 

9. Outdoor: Leiaute impresso 

10. Para os outros meios sugeridos pela agência, seguir o mesmo raciocínio, ou seja, 

“(limitadas a uma peça para cada meio)”. 

 

Exemplo: 

Agência apresenta 05 meios = apresenta 05 peças 

Agência apresenta 08 meios = apresenta 08 peças 

O que há é uma limitação de peças por meio, e não uma limitação de meios. 

 

Pergunta 17:  

Item 6.3.4.1.b - O edital não determina limite de páginas para a simulação do plano 

de veiculação. Entendemos que a agência está livre para que a sua simulação 

apresente a planilha adequada a sua estratégia, independente do número de 

páginas. O que está limitado é 1 página adicional às planilhas, que acompanha a 

simulação, explicitando o critério adotado. Nosso entendimento está correto? 

 

Pergunta 18:  

Item 6.3.4.1.b.3 - O edital pede que sejam apresentados em separado, os custos de 

criação, produção, e veiculação, sob a forma de textos, tabela, gráficos, planilhas e 

por quadro resumo que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas 

respectivas quantidades, inserções e custos nominais e de veiculação. Existe limite de 

páginas para o atendimento a esse item? Quando o edital fala EM SEPARADO, quer 

dizer como anexo? Ou deve vir na sequência da simulação do plano de veiculação 

solicitado no item 6.3.4.1.b? 

 

RESPOSTA ÀS PERGUNTAS 17 E 18: 

 

ESTRATÉGIA DE MÍDIA E NÃO MÍDIA –  

 

Até 06 (seis) folhas para explicitar e justificar a estratégia e as táticas recomendadas, 

em consonância com a estratégia de comunicação publicitária contendo: 

1. Análise dos hábitos de leitura e audiência do principal público-alvo visado, com a 

descrição das estratégias de mídia e critérios de seleção de meios a serem 

adotados pela campanha publicitária apresentada, demonstrando capacidade 

de atingir os públicos prioritários da estratégia de comunicação publicitária, 

Incluindo, quando for o caso, o uso de tabelas; 

2. Simulação do plano de veiculação de distribuição das peças de que trata o 

subitem 6.3.3 (ideia criativa) acompanhado de texto de, no máximo, uma folha, 

explicitando o critério adotado (aumenta para até 07 folhas).  

2.1. Nessa simulação deverão constar informações sobre o período de distribuição 

das peças e /ou material, quantidades de inserção em veículos de 

comunicação, valores (absolutos e percentuais) dos investimentos alocados 

em veículos de divulgação, separadamente por meio.  

2.1.7. Fica a critério da Agência a definição do período de veiculação a ser 

considerado na simulação de mídia. Deverão ser apresentados, em 

separado (COMO ANEXO) os custos de criação, produção e veiculação, 

sob a forma de textos, tabelas, gráficos, planilhas e por quadro resumo 

que identificará as peças a serem veiculadas ou distribuídas e suas 

respectivas quantidades, inserções e custos nominais e de veiculação. 

 

  



Pergunta 19:  

Como o Edital não aborda a apresentação da VIA IDENTIFICADA, entendemos que 

seu conteúdo é exatamente igual ao da VIA NÃO IDENTIFICADA, inclusive com os 

exemplos de peças corporificadas. Entendemos também que todas as páginas 

devem ser impressas em papel timbrado da agência. O entendimento está correto? 

 

Resposta: 

O entendimento está correto; A VIA IDENTIFICADA SERÁ UMA CÓPIA FIEL DA PROPOSTA 

TÉCNICA NÃO IDENTIFICADA E SERÁ UTILIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA DA 

CAMPANHA APRESENTADA ATRAVÉS DA PROPOSTA TÉCNICA NÃO IDENTIFICADA. 

 

Pergunta 20:  

Item 7 - Todos os itens que compõem o ENVELOPE 03, PROPOSTA TÉCNICA 

COMPLEMENTAR, devem estar numa única encadernação?  

 

Resposta:  

A PROPOSTA TÉCNICA COMPLEMENTAR deverá ser apresentada em caderno 

específico em até 05 (cinco) laudas devidamente numeradas, rubricadas e assinadas 

pelo representante legal da empresa. A apresentação das peças e/ou material 

listados, com sua respectiva ficha técnica, nas quais será exposto sucintamente o 

problema que a peça se propõe resolver. As peças deverão estar em arquivos (pen 

drive) e apresentadas na mesma ordem que se encontram no caderno.  

 

Pergunta 21:  

Item 7.2.3.1.a - O edital pede que a Agência explicite o Repasse de Custos Internos. 

Entendemos que esse item pede que a Agência indique o seu percentual de 

desconto, visto que o item 11.1.11.1.a, que trata da avaliação deste item, considera a 

redução do repasse dos custos internos. Está correto este entendimento? Caso positivo 

gostaríamos de entender de que forma este item será julgado, uma vez que antecipa 

a proposta de preço, que pelos procedimentos deste edital permaneceria lacrada 

para abertura posterior ao julgamento da proposta técnica. 

 

Resposta:  

O que será julgado é o conjunto de informações que serão prestadas as quais 

representarão a política de preços que será adotada, conforme solicita o subitem 

7.2.3 do edital. O tratamento é isonômico já que essa revelação acontecerá num 

mesmo momento para todos os concorrentes. O julgamento levará em consideração, 

conforme edital: a redução do repasse dos custos internos ao SEBRAE-PE; as garantias 

de vantagens oferecidas ao SEBRAE-PE na negociação de preços e condições de 

pagamento a fornecedores; as garantias de vantagens oferecidas ao SEBRAE-PE na 

negociação de preços e condições de pagamento a veículos; as garantias de 

negociações de reaplicações, com indicações precisas das proporções a serem 

concedidas. 

 

Pergunta 22:  

Item 7.2.5.1.a - Apenas para efeito de registro do que foi discutido em reunião, de que 

no atendimento a este item, a agência deve apresentar um breve currículo dos 

profissionais, descrevendo formação e experiência, sem identificação nominal dos 

profissionais. 

 

Resposta:  

Sim, está correto. Seguir as orientações exatamente conforme descrito no edital: 

7.2.5.1.a Quantificação e qualificação dos profissionais que serão colocados à 

disposição da execução do contrato, discriminando-se as áreas de planejamento, 

criação, produção de rádio e TV, produção gráfica, mídia e atendimento, com a 

indicação caso a caso, da quantidade e qualidade dos profissionais que 



permanecerão à disposição do SEBRAE-PE, não devendo, porém, ser identificados ou 

apresentados currículos; 

 

Pergunta 23:  

Ainda sobre este item, como devemos respondê-lo já que nos critérios de avaliação 

(item 11.1.11.2.e) é considerada a participação comprovada em campanhas 

consideradas bem sucedidas pelo anunciante, já que o edital no referido item 

(7.2.5.1.a) não pede nenhum documento de comprovação? 

 

Resposta: 

Seguir as orientações exatamente conforme descrito no edital: 

 

1. NA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 

1.1. No que diz respeito à qualificação dos profissionais a serem alocados para 

execução do contrato: 

1.1.1. O tempo de experiência na função e o tempo de experiência profissional 

em áreas afins com as características e a atuação do SEBRAE-PE; 

1.1.2. Adequação das qualificações às estratégias de comunicação publicitária 

propostas, considerada também neste caso a quantificação dos quadros; 

1.1.3. A qualidade dos profissionais sediados em RECIFE-PE; 

1.1.4. A participação comprovada (neste caso, da Agência) em campanhas 

consideradas bem sucedidas pelo anunciante que contou com a 

participação desse profissional. (sem nominar o profissional). 

 

Pergunta 24:  

11.2.1 - Não entendemos esse item. Ele substitui a impressão da VIA IDENTIFICADA DA 

PROPOSTA TÉCNICA? Quais itens devem estar no pen drive? Quais itens devem ser 

impressos? Favor esclarecer.  

 

Resposta:  

Não substitui e sim informa como deve ser comprovada a autoria das peças 

corporificadas por força da proposta técnica não identificada apresentada de 

conformidade com o subitem 7.2 do edital. Essa foi uma forma encontrada para 

identificar a proposta técnica (não identificada) apresentada. Como identificar 

autoria de uma proposta técnica apresentada sem identificação? Através da 

proposta técnica identificada e as comprovações tratadas pelo subitem a seguir: 

11.2.1 As Agências farão a comprovação da autoria, através de mídia eletrônica 

(DVD / pen drive), demonstrando a síntese da estratégia de comunicação 

publicitária, na forma de redução da respectiva mensagem, acompanhada 

de exemplo de peça que a corporifique objetivamente, apresentada sob as 

seguintes formas: roteiro com texto digitado, leiautes, storyboards, spot ou jingle 

para rádio, roteiro de vídeo, folder ou outdoor, produzido e apresentado.   

 

 

Pergunta 25:  

O ANEXO I DO TR (Briefing), na página 40, item PRAÇAS, diz que a campanha 

publicitária deverá ser restrita aos veículos instalados no Estado de Pernambuco. 

Quando se afirma instalado, podem ser propostos veículos com atuação no estado, 

mas que não estejam instalados fisicamente?   

 

Resposta:  

Sim, está correto. Podem ser propostos veículos com atuação no estado, mas que não 

estejam instalados fisicamente. 

 

 

  



Pergunta 26:  

Ainda no ANEXO I DO TR (Briefing), na página 41, item VERBA REFERENCIAL PARA 

INVESTIMENTO, os valores de tabela dos veículos a serem utilizados na simulação do 

plano devem ser das tabelas que estão em vigência na data de publicação do edital 

ou do período de veiculação sugerido? Algumas tabelas sofrerão alteração e não 

foram disponibilizadas. 

 

Resposta: No ANEXO I DO TR (Briefing), na página 41, item VERBA REFERENCIAL PARA 

INVESTIMENTO, deverá ser apresentada a tabela que estiver em vigência na data de 

publicação do edital. 

 

Pergunta 27:  

Sobre os veículos de comunicação: aqueles que não trabalham com tabela de 

preços, pois têm um formato de compra de leilão, podem ser sugeridos no plano? 

 

Resposta: 

Visando a justa concorrência, só deverão ser apresentados veículos que possuem 

tabela de preço. 

 

Pergunta 28:  

O item 6.3.3, referente à Ideia Criativa, não especifica a quantidade de peças que 

podem ser apresentadas. Pedimos à CPL que esclareça essa questão. 

 

Resposta:  

1. Texto de, no máximo 03 (três) folhas, em formato A4, com espaçamento de 02 

(dois) cm das margens esquerda e direita a partir da borda, com fonte Arial 12 

(doze) com espaçamento simples entre as linhas com a Síntese da estratégia de 

comunicação publicitária, a respeito da abordagem criativa da campanha, 

acompanhada das peças que a corporifiquem objetivamente, apresentada sob 

as seguintes formas (limitadas a uma peça para cada meio): roteiro com texto 

digitado, leiautes, storyboards, spot ou jingle para rádio admitindo-se monstro para 

spot de rádio, roteiro de vídeo, folder ou outdoor. Estas peças não fazem parte do 

limite de texto, proposto neste item; 

 

O que significa uma peça para cada meio, exemplo: 

- TV: apresentada em forma de roteiro ou storyboard 

- Rádio: apresentada em forma de roteiro para spot ou roteiro para jingle ou mostro 

para spot ou monstro para jingle 

- Folder: leiaute impresso 

-Outdoor: leiaute impresso 

Para os outros meios sugeridos pela a agência, seguir o mesmo raciocínio, ou seja, 

“(limitadas a uma peça para cada meio)” 

  

Exemplo: 

Agência apresentar 05 meios = apresentar 05 peças 

Agência apresentar 08 meios = apresentar 08 peças 

O que há é uma limitação de peças por meio, e não uma limitação de meios. 

 

Pergunta 29:  

O item 6.3.4.1.a., referente à Estratégia de Mídia, assim descreve a primeira questão a 

ser contemplada: Análise dos hábitos de leitura e audiência do principal público-alvo 

visado, com a descrição das estratégias de mídia e critérios de seleção de meios a 

serem adotados pela campanha publicitária apresentada, demonstrando 

capacidade de atingir os públicos prioritários da estratégia de comunicação 

publicitária com no máximo 03 (três) folhas cada em formato A4 (...) Como esse 



enunciado não deixa claro a que se refere o termo "cada" contido em  03 (três) folhas 

cada (pedimos esse esclarecimento à CPL). 

 

Resposta:  

Vide respostas relacionadas com as perguntas 17 e 18 acima. 

 

Pergunta 30:  

Com relação ao Repertório, o item 7.2.1.1 define que "a apresentação em número 

inferior ao exigido implica na atribuição da pontuação máxima proporcional ao 

número de peças apresentadas". No entanto, a listagem das peças mostra a 

quantidade máxima que pode ser apresentada por meio, dando a entender que esta 

é uma opção do licitante e não uma exigência do edital: 

7.2.1.2.a. Até 04 (quatro) comerciais para televisão; 

7.2.1.2.b. Até 02 (dois) spots e até 02 (dois) jingles para rádio; 

7.2.1.2.c. Um conjunto de até 04 (quatro) anúncios destinados à mídia impressa; 

7.2.1.2.d. Até dois tipos de folhetos, relatórios, jornais de empresa ou qualquer outro 

tipo de material impresso já usado como divulgação; 

7.2.1.2.e. 01 (uma) campanha desenvolvida especificamente para redes sociais. 

Devemos entender que o edital exige a apresentação de 14 peças, além de uma 

campanha específica para internet? 

 

Resposta:  

A empresa está correta em afirmar que a quantidade apresentada é uma opção do 

licitante e não uma exigência do edital. O objetivo maior dessa disposição é fazer 

com que a Comissão Julgadora tenha todas as condições necessárias para entender 

e julgar (uma campanha). Não há uma exigência ao quantitativo de peças. O que há 

é um limite máximo a ser apresentado. Como descrito no Edital, a agência pode 

apresentar “até” a quantidade solicitada.  

 

Pergunta 31:  

A campanha desenvolvida especificamente para redes sociais, que deve compor o 

Repertório, tem limite de peças? 

 

Resposta:  

Não há uma exigência ao quantitativo de peças, mas a campanha deve ser 

restritamente para Redes Sociais.  

 

 

 

Pergunta 32:  

A respeito do edital em referência, cujo objeto é a prestação de serviços de 

publicidade, solicitamos esclarecer a dúvida abaixo, relativa às peças da ideia 

criativa. O item 6.3.3.1 determina apresentar uma peça para cada meio (roteiro com 

texto digitado, leiautes, storyboards, spot ou jingle para rádio admitindo-se monstro 

para spot de rádio, roteiro de vídeo, folder ou outdoor). 

 

·         Nossa dúvida é: poderemos apresentar peças usando outros meios além 

destes que foram mencionados? 

 

Resposta:  

Deverá ser apresentada uma peça para cada meio, exemplo: 

- TV: apresentada em forma de roteiro ou storyboard 

- Rádio: apresentada em forma de roteiro para spot ou roteiro para jingle ou mostro 

para spot ou monstro para jingle 

- Folder: leiaute impresso 

-Outdoor: leiaute impresso 



Para os outros meios sugeridos pela a agência, seguir o mesmo raciocínio, ou seja 

“(limitadas a uma peça para cada meio)” 

 

Exemplo: 

Agência apresentar 05 meios = apresentar 05 peças 

Agência apresentar 08 meios = apresentar 08 peças 

O que há é uma limitação de peças por meio, e não uma limitação de meios. 

 

 

 

Pergunta 33: 

Segundo o edital, a PROPOSTA DE PREÇO será entregue no Envelope nº 4. O edital 

também define, no item 10.18.1.3., que o Envelope nº 4 contendo a proposta de 

preços será aberto em momento oportuno. Quando entregue, junto com os envelopes 

1, 2 e 3 será vistado, por todos os presentes à sessão pública, em seus fechos, e ficará 

em poder da CPL. 

 

No entanto, o item 07, que trata da Proposta Técnica Complementar (Envelope nº 3), 

inclui o item POLÍTICA DE PREÇOS (7.2.3), em que a licitante deverá explicitar: 

7.2.3.1.a. Repasse de custos internos; 

7.2.3.1.b. Política de negociação de preços e condições de pagamento junto a 

fornecedores; 

7.2.3.1.c. Política de negociação de preços e condições de pagamento junto aos 

veículos, destacando-se itens com descontos e bonificações; 

7.2.3.1.d. Percentual sobre cachê original, atualizado monetariamente, a ser pago 

pelo SEBRAE-PE a profissionais, como atores ou modelos, na reutilização de peças por 

novos períodos iguais ao pactuado inicialmente; e 

7.2.3.1.e. Percentual da agência sobre outros serviços, tais como pesquisas, etc. 

7.2.4. 7.2.4. OUTROS QUESITOS 

7.2.4.1. A empresa interessada nesta licitação apresentará como parte indispensável 

de sua proposta técnica, uma declaração em que tratará da questão dos direitos 

autorais dos produtos de comunicação e peças publicitárias que vier a produzir, 

estabelecendo: 

7.2.4.1.a. Para os direitos de autoria intelectual (criação, textos, produção, direção, 

trilha sonora original, arte finalização e assemelhados), cessão definitiva ao SEBRAE-PE 

dos direitos patrimoniais de uso; 

7.2.4.1.b. Para os direitos de imagem (atores e modelos) e para o direito de uso de 

obras artísticas preexistentes (ou de sua reprodução), o licenciamento de uso durante 

o prazo de duração do contrato, com a definição de um percentual do cachê 

original ou da licença inicial de uso, conforme o caso; 

7.2.4.1.c. Compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de 

produção de peças, os valores dos cachês e dos licenciamentos de uso de obras 

artísticas preexistentes, inclusos nesses orçamentos. 

 

Perguntamos: 

Se as Propostas de Preço só serão abertas depois de julgada a Proposta Técnica, 

como apresentá-la antes, no corpo da Proposta Técnica Complementar? Solicitamos 

que a CPL reveja essa contradição. 

 

Resposta: 

No nosso entender não existe contradição, queremos conhecer a política de preços 

que será adotada para a contratação. 

Questionamento esclarecido em resposta à pergunta 21:  

“O que será julgado é o conjunto de informações que serão prestadas as quais 

representarão a política de preços que será adotada, conforme solicita o subitem 

7.2.3 do edital. O tratamento é isonômico já que essa revelação acontecerá num 



mesmo momento para todos os concorrentes. O julgamento levará em consideração, 

conforme edital: a redução do repasse dos custos internos ao SEBRAE-PE; as garantias 

de vantagens oferecidas ao SEBRAE-PE na negociação de preços e condições de 

pagamento a fornecedores; as garantias de vantagens oferecidas ao SEBRAE-PE na 

negociação de preços e condições de pagamento a veículos; as garantias de 

negociações de reaplicações, com indicações precisas das proporções a serem 

concedidas.” 

 

 

Pergunta 34: 

Segundo o edital, o Repertório deverá ser apresentado em caderno especifico em até 

05 (cinco) laudas devidamente  numeradas, rubricadas e assinadas pelo 

representante legal da empresa, a apresentação das peças e/ou material listados 

abaixo, com sua respectiva ficha técnica, nas quais será exposto sucintamente o 

problema que a peça se propõe resolver. 

 

Logo adiante, no item 7.2.1.2 define-se que As peças deverão estar em arquivos (pen 

drive) e apresentadas na mesma ordem que se encontram no caderno. 

 

Perguntamos: 

1. As peças serão apresentadas no caderno ou somente as fichas técnicas? 

2. Como os anúncios (até 4) e os folhetos/relatórios (2 tipos) serão apresentados? O 

caderno só tem 5 laudas, que devem ser preenchidas pelas fichas técnicas. Essas 

peças impressas podem ser apresentadas soltas, em pranchas? 

 

Resposta: 

O repertório deverá ser apresentado em caderno especifico em até 05 (cinco) laudas 

devidamente numeradas, rubricadas e assinadas pelo representante legal da 

empresa, a apresentação das peças e/ou material listados no edital (subitem 7.2.1.2), 

com sua respectiva ficha técnica, nas quais será exposto sucintamente o problema 

que a peça se propõe resolver. Além do caderno as peças deverão estar em arquivos 

(pen drive) e apresentadas na mesma ordem que se encontram no caderno. 

 

Sobre a solicitação de peças apresentadas, já esclarecemos em resposta à pergunta 

01:  

“Visando garantir a justa concorrência, a forma de apresentação é a mesma para 

todos os envelopes segundo o edital: em papel A4 tamanho 24 X 33 cm, na cor 

branca. Não será permitido apresentar mockups ou peças produzidas. No caso de 

monstros, apresentar em CD ou DVD.” 

 

 

 

Pergunta 35: 

A respeito do edital em referência, cujo objeto é a prestação de serviços de 

publicidade, solicitamos esclarecer a dúvida abaixo, relativa as peças da ideia 

criativa. O item 6.3.3.1 determina apresentar uma peça para cada meio (roteiro com 

texto digitado, leiautes, storyboards, spot ou jingle para rádio admitindo-se monstro 

para spot de rádio, roteiro de vídeo, folder ou outdoor). · Nossa dúvida é: poderemos 

apresentar peças usando outros meios além destes que foram mencionados? 

 

Resposta: 

Questionamento esclarecido em resposta às perguntas 11, 16, 28 e 32:  

 

Deverá ser apresentada uma peça para cada meio, exemplo: 

- TV: apresentada em forma de roteiro ou storyboard 



- Rádio: apresentada em forma de roteiro para spot ou roteiro para jingle ou mostro 

para spot ou monstro para jingle 

- Folder: leiaute impresso 

-Outdoor: leiaute impresso 

Para os outros meios sugeridos pela a agência, seguir o mesmo raciocínio, ou seja 

“(limitadas a uma peça para cada meio)” 

 

Exemplo: 

Agência apresentar 05 meios = apresentar 05 peças 

Agência apresentar 08 meios = apresentar 08 peças 

O que há é uma limitação de peças por meio, e não uma limitação de meios.” 

 

 

 

Pergunta 36: 

Item 7.2.1.3 b 

A peça tem a obrigatoriedade de ter sido veiculada em dois veículos ou pode ter sido 

veiculada em apenas um? 

Resposta: 

Seguir orientação conforme edital. Indicação de pelo menos 02 veículos. 

7.2.1.3 O conjunto de trabalhos deve observar as seguintes regras: 

7.2.1.3.b Cada peça publicitária do REPERTÓRIO deverá conter 

também identificação da empresa interessada, título, data ou 

período de veiculação e a indicação de pelo menos 02 (dois) 

veículos que a exibiram, excetuando-se folhetos e relatórios. 

 

 

Pergunta 37: 

Item 7.2.2.1 

Gostaríamos de saber o que é considerada uma campanha completa. Quantas 

peças a campanha precisa ter para ser considerada completa? 

 

Resposta: 

Considera-se uma campanha completa um conjunto de peças criadas objetivando 

atingir um determinado público-alvo. A solicitação ocorre para que não seja 

apresentada apenas 01 peça, como justificativa do caso.  

1.5.7. RELATO DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO (Case 

Histories) 

1.5.7.1. Limitado a 02 (dois) relatos de, no máximo, 04 (quatro) laudas 

cada, em formato A4, com espaçamento de 02 (dois) cm das 

margens esquerda e direita a partir da borda, com fonte Arial 12 

(doze) com espaçamento simples entre as linhas. Apresentação de 

02 (duas) campanhas de propaganda completas desenvolvidas 

anteriormente pela licitante, com apresentação de relato dos 

problemas que cada campanha se propôs a resolver e os 

resultados alcançados, formalmente referendadas pelos 

anunciantes, que deverão assinar junto com a agência, atestando 

a veracidade do case. Observação: Não poderão referir-se a 

ações de comunicação do SEBRAE – PE. 

 

Pergunta 38: 

Item 7.2.1.2 d 

Gostaríamos de saber se são dois modelos de cada peça sugerida ou apenas duas 

peças dentro das opções sugeridas. 

 

  



Resposta: 

Seguir orientação conforme edital. Até dois tipos de peças dentro das opções 

sugeridas. 

 

7.2.1.2. As peças deverão estar em arquivos (pen drive) e apresentadas 

na mesma ordem que se encontram no caderno. Deverão ser 

apresentadas as seguintes peças:  

7.2.1.2.a. Até 04 (quatro) comerciais para televisão; 

7.2.1.2.b. Até 02 (dois) spots e até 02 (dois) jingles para rádio;  

 impressa; 

7.2.1.2.d. Até dois tipos de folhetos, relatórios, jornais de empresa ou 

qualquer outro tipo de material impresso já usado como divulgação; 

7.2.1.2.e. 01 (uma) campanha desenvolvida especificamente para 

redes sociais 

 

 

 

Pergunta 39: 

Na página 41 - temos: VERBA REFERENCIAL PARA INVESTIMENTO 

A verba para criação, produção, veiculação, exposição e/ou distribuição da 

campanha será ́ de ate ́ R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), baseada nos custos de 

“tabela cheia” (sem descontos e pelo valor bruto) dos veículos de comunicação e da 

tabela SINAPRO. A campanha devera ́ ser assinada com a logomarca do SEBRAE/PE. 

No CD entregue e no site não temos a marca SEBRAE/PE com suas aplicações. Onde 

podemos obter. 

 

Resposta: 

No CD entregue tem a marca do SEBRAE, que é marca que assina toda e qualquer 

campanha veiculada pelo SEBRAE-PE.  

Caminho no CD para localização dos arquivos com a marca e o manual de 

aplicação: 

SEBRAE CONCORRENCIA 001-17\CADEIA DE VALOR\Marca sebrae 

 

 

 

Pergunta 40: 

Entramos em contato com 06 fornecedores de materiais de escritório) e não estamos 

encontrando o envelope para o envelope 1 no tamanho especificado (na cor 

branca, em papel A4 tamanho 24 x 33 cm). O mais próximo é 24 x 34 cm. Solicitamos 

informar como deveremos proceder.  

 

Resposta: 

Não vemos problema. 

 

 

 

 

 


